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Besluitenlijst Algemene raadscommissie van 15 februari 2018 

 

Agendapunt  1: Opening 

 
Aanwezig: 

Commissieleden: 
Mw. Luttik-Swart en dhr. 
Zwart (KL), dhr. Ooijevaar en 
dhr. Valkering (CDA), mw. De 
Jongh en dhr. Van Leijen 
(GB), mw. Paping (VVD), 
mw. Braak-van Kasteel (GL), 
mw. Kindt (PvdA), dhr. 
Snijder (D66) 
 
Voorzitter: 
Dhr. M. Halff 

Collegeleden: 
Burgemeester Hafkamp, 
wethouder Mesu, wethouder 
Rasch. 
 

Griffier: 
Dhr. Heerdink 
 
  
 
 
 

 
 

Agendapunt  2: Algemeen spreekrecht 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

 
 

Agendapunt  3: Overige onderwerpen 1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen  
Voorgenomen besluit 

Vaststellen toezeggingenlijst ARC bijgewerkt tot en met 30 januari 2018: 
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Verzamellijst ingekomen stukken periode week 2 tot en met week 6: 
Geen vragen of opmerkingen 
Mededelingen uit het college: 
Geen mededelingen 
Rondvraag commissieleden: 
- Mw. De Jongh (GB) stelt vragen inzake het mogelijke vertrek van de Europese school. 

Wethouder Mesu geeft aan in gesprek te zijn met de school. Hij verwacht begin maart 
een rapportage waarin drie opties zijn uitgewerkt. Het opknappen van de school, sloop en 
nieuwbouw of verhuizen naar Alkmaar. 

- Mw. Luttik-Swart stelt vragen over het onderzoek van GGD Kennemerland inzake 
vliegtuighinder. Heeft dit betrekking op Bergen? 
Wethouder van Huissteden geeft aan dat er onderzoek is gedaan en dat dit eveneens 
betrekking heeft op Bergen. Hij zal het onderzoek via de nieuwsbrief beschikbaar stellen 
aan de raad. 
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- De heer Valkering geeft aan nadere schriftelijke vragen te stellen over het plan van 
aanpak handhaving recreatiewoningen dat via de nieuwsbrief is verspreid. Hij is 
benieuwd naar de stand van zaken. Portefeuillehouder Hafkamp geeft aan dat het plan 
van aanpak beschikbaar is gesteld en de inventarisatie is afgerond. Het onderzoek ten 
behoeve van de handhaving is begonnen. In maart/april verwacht zij de eerste brieven te 
gaan versturen. Inwoners waarbij ‘niets aan de hand’ is, krijgen eerder een brief. 

 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Agendapunt 4: Voorstel betreft de verordening commissie bezwaarschriften Bergen 
2018 vast te stellen  

 
Voorgenomen besluit 

De Verordening commissie bezwaarschriften Bergen 2018 vast te stellen 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 8 maart 2018  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Het woord wordt gevoerd door mw. Luttik-Swart (KL), dhr. Valkering (CDA), mw. Paping 
(VVD), dhr. Van Leijen (GB), mw. Braak-van Kasteel (GL), mw. Kindt (PvdA) en dhr. Snijder 
(D66). 
Verschillende fracties geven aan op zoek te zijn naar mogelijkheden om op een 
laagdrempelige manier bezwaarden te horen. Er wordt verwezen naar een voorbeeld in 
Alkmaar. Portefeuillehouder Hafkamp geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor mediation en 
buurtbemiddeling. Niet iedere kwestie leent zich daarvoor. Ze zegt toe de mogelijkheden te 
bekijken voor het horen door ambtelijk medewerkers en daarbij het voorbeeld uit Alkmaar te 
betrekken. Zo nodig voegt ze voorafgaand aan de raad van 8 maart een paragraaf toe. 
 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 5: Voorstel betreft in te stemmen met het incidenteel verhogen van het 
subsidiebudget voor kunst en cultuur en de bijbehorende begrotingswijziging vast te 
stellen 

 
Voorgenomen besluit 

- Het incidenteel verhogen met €25.000,- van het cultuursubsidiebudget 2018 ten laste van 
het begrotingssaldo vast te stellen; 

- de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 8 maart 2018  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Het woord wordt gevoerd door dhr. Snijder (D66), dhr. Zwart en mw. Luttik-Swart (KL), mw. 
Braak-van Kasteel (GL), mw. Paping (VVD), dhr. Van Leijen (GB) en dhr. Valkering (CDA). 
Wethouder Rasch zegt toe voorafgaand aan de raad een overzicht aan te leveren van de 
activiteiten die niet zijn gehonoreerd en de aanvragen die er nog liggen. Naar aanleiding van 
het overzicht wordt een amendement overwogen. 
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2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 6: Voorstel betreft het beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021 vast te 
stellen 

 
Voorgenomen besluit 

- Het beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021 vast te stellen.  
- Kennis te nemen van de acties behorende bij het beleidsplan schuldhulpverlening  

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 8 maart 2018  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Het woord wordt gevoerd door dhr. Snijder (D66), dhr. Valkering (CDA), dhr. Zwart (KL), mw. 
Braak-van Kasteel (GL), mw. Paping (VVD) en mw. Kindt (PvdA) 
Verschillende fracties hebben vragen bij het voorstel en verzoeken de wethouder te kijken 
naar bijvoorbeeld een lopend experiment in Amsterdam (aflossen met betalingsregeling). 
Wethouder Mesu zegt toe de werkwijze in Amsterdam te bekijken. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 7: Voorstel betreft geen wensen en bedenkingen in te dienen over het 
oprichten van een coöperatie door GGD Hollands Noorden 

 
Voorgenomen besluit 

Geen wensen en bedenkingen in te dienen over het oprichten van een coöperatie door GGD 
Hollands Noorden  

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 8 maart 2018  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Het woord wordt gevoerd door mw. Luttik-Swart (KL), mw. Paping (VVD), mw. Braak-van 
Kasteel (GL) en dhr. Valkering (CDA). 
Enkele fracties geven aan kritisch te zijn over de gekozen methode en vragen zich af hoe dit 
in andere regio’s wordt opgelost. Wethouder Mesu zegt toe een technische wijziging door te 
voeren inzake de nummering van artikelen. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 8: Voorstel betreft het plan van aanpak voor herbouw van multifunctionele 
accommodatie de Beeck vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

het plan van aanpak voor herbouw van MFA De Beeck vast te stellen  

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 8 maart 2018  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 
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Het woord wordt gevoerd door Mw. De Jongh (GB), mw. Paping (VVD), mw. Braak-van 
Kasteel (GL), dhr. Snijder (D66), mw. Kindt (PvdA), dhr. Ooijevaar (CDA), mw. Glas (KL). 
Er worden onder meer vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de fundering, 
duurzaamheid, de mogelijkheid voor extra woningbouw, het aantal gebruikers, de fasering (te 
krap met aannames), kosten en de aanbesteding in relatie tot de belangen van Holland Sport. 
Dhr. Ooijevaar (CDA) geeft aan een amendement te overwegen zodat gelijktijdig verplaatsen 
van de tennisvereniging kan worden onderzocht. 
Wethouder van Huissteden geeft aan dat er sprake is van tijdsdruk, ook als het gaat om de 
verzekeringsgelden. Extra onderzoeken zijn daarom niet zomaar mogelijk. Hij geeft aan dat 
hij de huidige gebruikers uitnodigt, maar dat ook eventuele nieuwe gebruikers zich kunnen 
melden. Hij wil in eerste kijken wat nog mogelijk is met de huidige baden en fundering, 
waarvoor de verzekering niet uitkeert. Andere mogelijkheden houdt hij open. De 
aanbesteding voor de exploitatie komt in een latere fase ter sprake. Hij wil onderzoeken of 
gefaseerd bouwen van meerdere gebouwen mogelijk is, maar ook opstarten wat gestart kan 
worden. 
Hij zegt toe voorafgaand aan de raad een aanvullend memo aan te leveren over de fasering 
en de momenten waarop de raad aan bod komt. 
Kies Lokaal geeft aan een amendement te overwegen en vraagt de andere fracties daarin 
mee te denken. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 15 februari 2018 


